AEROKLUB POLSKI

Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt poinformować Państwa o przyznaniu przez Międzynarodową Federację Lotniczą (FAI – Federation
Aeornautique Internationale) Aeroklubowi Ostrowskiemu organizacji 17. Szybowcowych Mistrzostw Europy FAI.
Mistrzostwa te odbędą się w dniach 5-20 lipca 2013 roku na terenie lotniska w Michałkowie pod Ostrowem Wielkopolskim.
Zwracamy się do Państwa z propozycją współpracy obejmującą możliwość promocji Państwa firmy na terenie
lotniska Michałków jak również poza jego granicami oraz w towarzyszących mediach (internet etc.) w czasie przygotowań
do Mistrzostw, w dniach rozgrywania konkurencji oraz po zakończeniu Zawodów.
W zależności od formy i wysokości pomocy, proponujemy promocję Państwa Firmy w szerokim zakresie wyboru –
zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Pakiety w załącznikach podzielone są na "odznaki szybowcowe" (wręczane
pilotom za zdobyte umiejętności) - wyższa odznaka szybowcowa reprezentuje bogatszy pakiet i, co za tym idzie, szerszą
możliwość reklamy. Wszystkie te wydarzenia te będą nagłaśniane w mediach – poprzez internet, telewizję, radio a także
prasę.
Jeśli zdecydują się Państwo zostać naszym Partnerem, będą mieli Państwo również możliwość nawiązania nowych
kontaktów podczas spotkań z Zawodnikami, Przedstawicielami innych Firm sponsorujących, Przedstawicielami władz
różnego szczebla oraz Organizatorami.
Honorowy patronat nad Mistrzostwami objęła Minister Sportu i Turystyki – Pani Joanna Mucha.
Forma reklamy Państwa Firmy poprzez sponsoring tych wysokich rangą Zawodów Sportowych zapewni Państwu
pozytywne rozpoznanie w szerokim gronie odbiorców – potencjalnych klientów bądź partenrów biznesowych a
także przedstawicieli władz. Przewidujemy stworzenie specjalnej „Strefy VIP” oraz spotkanie ze sponsorami i
przedstawicielami władz po zakończeniu Mistrzostw.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że dłuższa forma współpracy oznacza większą ilość odbiorców jak i dłuższy czas
promocji Państwa firmy, zatem również podczas innych wydarzeń, jak: wszelkiego rodzaju zawody lotnicze
(rozgrywanych również na innych lotniskach Polskich i zagranicznych), Festynu „Lotnisko Blizej Miasta” jak i w wypadku
wizyt załóg i pasażerów różnego rodzaju statków powietrznych w ciągu całego roku. Lotnisko w Michałkowie co roku
odwiedzają tysiące turystow i zawodników z całej Polski oraz spoza granic naszego kraju - podczas tegorocznych
Mistrzostw wezmą udział także ekipy z Japonii i Argentyny i USA.
Jeśli zdecydują się Państwo na współpracę przy tej prestiżowej imprezie, Państwa firma kojarzona będzie pozytywnie
z imprezami sportowymi, marka stanie się bardziej rozpoznawalna zdobywając uznanie dla Państwa firmy.
Jeśli są Państwo zainteresowani alternatywnymi sposobami współpracy, nie zawartymi w oferowanych przez nas
pakietach, prosimy o kontakt – jesteśmy otwarci na propozycje. Oprócz wsparcia finansowego możliwe jest też
zaoferowanie nagród rzeczowych i współpraca barterowa.
Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na korzyści podatkowe płynące z proponowanej przez nas formy współpracy.
Zainteresowanych (instytucje oraz osoby prywatne) prosimy o konakt. Chętnie również przedstawimy Państwu osobiście
nasza ofertę i odpowiemy na pytania.

Z poważaniem,

Organizatorzy 17. Szybowcowych Mistrzostw Europy FAI

